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چکیده
این سیستم با استفاده از یک سنسور صنعتی  SHT52میزان دما و رطوبت محیط را اندازه گیری کرده و بر
روی  LCDنمایش میدهد .این پروژه دارای چهار خروجی رله می باشد که جهت کنترل دما و رطوبت قابل
استفاده می باشد .این چهار خروجی به دستگاه های رطوبت ساز ،رطوبت گیر ،فن و هیتر قابل اتصال می
باشد .سیستم با توجه به مقادیر مطلوبی که برای رطوبت و دما تنظیم شده است خروجی ها را فعال یا غیر
فعال می کند.
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مقدمه
یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی تنظیم دما و رطوبت محیط می باشد .در حالت عادی شاید با تغییر
دادن درجه وسیله گرمایشی ،سرمایشی و رطوبت ساز اقدام به افزایش یا کاهش دما و رطوبت بکنیم ولی این
عمل یک فرایند دستی می باشد .در صورتی که با استفاده از یک سیستم هوشمند حلقه بسته ،دمای محیط
و رطوبت اندازه گیری شده و با مقدار مطلوب تنظیم شده مقایسه می شود و در صورتی که دما یا رطوبت با
مقدار تنظیم شده متفاوت باشد سیستم به صورت هوشمند با تنظیم وسایل سرمایشی و گرمایشی یا رطوبت
ساز اقدام به کنترل دما و رطوبت خواهد کرد .در این پروژه یک مدل کامال عملی از یک کنترل کننده دما و
رطوبت ارائه شده است که می توان از آن برای کنترل دمای گلخانه ،ساختمان و  ...استفاده کرد.
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فصل اول :آشنایی با پروژه
گفتار اول :اهداف آموزشی
 آشنایی با  LCDکاراکتری و نحوه راه اندازی آن


آشنایی با سنسور دما و رطوبت SHT52

 آشنایی با رله و نحوه راه اندازی آن
 آشنایی با حافظه  EEPROMداخلی میکروکنترلر و نحوه ذخیره اطالعات در آن

گفتار دوم :نحوه راه اندازی پروژه
بند اول :نحوه تامین تغذیه مدار
برای تامین تغذیه مدار ،نیاز به یک آداپتور  51ولت می باشد .این آداپتور می تواند از نوع  DCیا  ACباشد.
این آداپتور باید به جک مشکی رنگی که در شکل زیر مشخص شده است متصل شود .محل قرار گیری ورودی
آداپتور در شکل زیر مشخص شده است:

برای روشن کردن برد ،باید کلید کوچک  ON/OFFاستفاده نمود.

بند دوم :نحوه کاربرد دستگاه
بعد از اتصال تغذیه متن زیر بر روی  LCDنمایش داده می شود:
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مقدار نمایش داده شده در خط اول مربوط به مقدار رطوبت محیط می باشد .رطوبت را بر حسب درصد
نمایش میدهند .هر چه میزان رطوبت محیط بیشتر باشد مقدار این عدد افزایش می یابد .مقدار نمایش داده
شده در خط دوم مربوط به میزان دما بر حسب سانتی گراد می باشد.
جهت رابط کاربری از پنج عدد کلید استفاده شده است.

جهت وارد شدن به صفحه مربوط به تنظیمات باید از کلید  SETاستفاده شود .با فشردن کلید  SETوارد
اولین صفحه داخلی که مربوط به تنظیمات مقدار رطوبت می باشد خواهید شد .تصویر این قسمت از قرار زیر
است:

جهت تنظیم کمترین مقدار قابل قبول رطوبت باید از کلید های  UP_Leftو  DOWEN_Leftاستفاده شود.
جهت تنظیم بیشترین مقدار قابل قبول رطوبت باید از کلید های  UP_Rightو  DOWEN_Rightاستفاده
شود.
به منظور وارد شدن به صفحه تنظیمات مربوط به دما باید مجددا کلید  SETرا فشار دهید .تصویر این قسمت
بر روی  LCDاز قرار زیر است:
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جهت تنظیم کمترین مقدار قابل قبول دما باید از کلید های  UP_Leftو  DOWEN_Leftاستفاده شود.
جهت تنظیم بیشترین مقدار قابل قبول دما باید از کلید های  UP_Rightو  DOWEN_Rightاستفاده شود.

بند سوم :شرح چگونگی عملکرد خروجی دستگاه
برای خروجی این سیستم  4عدد رله در نظر گرفته شده است ،رله های همانند کلید های  ON/OFFعمل
میکند که به صورت الکتریکی قابل کنترل می باشند و از خروجی آنها می توان برای روشن یا خاموش کردن
وسایل برقی با ولتاژ باال استفاده نمود .خروجی رله های با استفاده از ترمینال های سه تایی قابل دسترسی
است .در کنار هر رله یک عدد  LEDقرار گرفته شده تا نشان دهنده وضعیت فعال بودن یا غیر فعال بودن رله
باشد.

دستگاه های کاهش یا افزایش دما و رطوبت باید مطابق با مدار زیر مورد استفاده قرار بگیرند.

نکته :در بسیاری از موارد نیازی به استفاده از دستگاه کاهش رطوبت نیست و خاموش کردن دستگاه رطوبت
ساز برای کم کردن رطوبت محیط کفایت می کند .در مواردی که قرار به استفاده از دستگاهی نیست ،خروجی
آن رله می تواند بدون استفاده بماند.
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